На основу члана 53 . Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник Републике
Србије '' број : 129/07, 34/10-УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) Градска
изборна комисија, на седници одржаној дана 30.05.2020. године у 20,15 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
Приговор на решење Градске изборне
28.05.2020.године, ОДБИЈА се, као НЕОСНОВАН.

комисије

број

013-134/20-I/01,

од

Образложење
Градска изборна комисија је дана 28. маја 2020. године у 21,11 часова примила
приговор поднет против решења о одбијању проглашења изборне листе, број 013-134/20I/01, који је донела Градска изборна комисија дана 28.05.2020.године, а којим је одбијено
проглашење изборне листе коју је поднела Група Грађана "Др Владица Станојевић".
Приговор је поднет непосредном предајом Писарници Скупштине града, од стране

овлашћеног лица без незнаке у чије име подноси приговор.

Подносилац приговора у свом приговору наводи да је решењем Градске изборне комисије
Града Крагујевца од 28. маја 2020. године одбијено проглашење изборне листе Група грађана
"ДР ВЛАДИЦА СТАНОЈЕВИЋ" чији је носилац др Владица Станојевић коју је поднела група
грађана "ДР ВЛАДИЦА СТАНОЈЕВИЋ" за избор одборника Скупштине града Крагујевца, због
неотклањања недостатака који су били сметња за проглашење изборне листе у складу са
Законом и оспорава чињеницу да у тренутку потписивања изјава бирача није постојала група
грађана, како по његовим наводима у образложењу решења констатује Градска изборна
комисија.
Неспорно је да је подносилац листе сходно Закључку број делимично отклонио недостатке
и то :код кандидата за одборнике са изборне листе под редним бројевима: 19, 28, 30, 31, 32, 34,
36, 39, 49, 50, 53 и 58 и уподобио уписана занимања кандидати за одборнике под наведеним
редним бројевима са писменом изјавом кандидата о прихватању кандидатуре за одборника
Скупштине града Крагујевца.
Градска изборна комисија је закључком о отклањању недостатака утврдила да је
сметња за проглашење изборне листе недостаци у Обрасцима :КГИ 2020-1, КГИ 2020-2, КГИ
2020-3, КГИ 2020-4 и КГИ 2020-6, који нису у сагласности са називом изборне листе
утврђеним Споразумом и Анексом Споразум о образовању групе грађана ''Др Владица
Станојевић''
Подносилац изборне листе након доношења Закључка Градске изборне комисије
,закључио је други Анекс Споразума који му Градска изборна комисија закључком није
наложила, већ је констатовала да обрасци нису у сагласности са Споразумом и Анексом
Споразум о образовању групе грађана ''Др Владица Станојевић''.
Подносилац приговора није у потпуности разумео наводе у ожалбеном решењу којим
није оспорено постојање групе грађана, већ назив изборне листе означен у члану 1.
Споразума о оснивању групе грађана.
Закључком Градске изборне комисије број: 013-28/20-I од 04.03.2020. године
прописано је да Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи назив групе
грађана, циљ образовања групе грађана, ако је одређен, назив изборне листе, податке о
лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана,
наведени према подацима из личне карте) и податке о лицу које је овлашћено за
подношење изборне листе.

Подносиоци изборне листе нису могли Анексом споразума да мењају назив, након што су
бирачи потписали изјаве којим подржавају изборну листу, која по називу изборне листе није
одговарала називу изборне листе у споразуму те да су бирачи потписали изјаву за листу, која у
тренутку потписивања фактички није постојала под тим називом.
Образлажући даље приговор, подносилац приговора наводи да су бирачи својеручним
потписивањем изјава јасно и недвосмислено подржали изборну листу групе грађана др.
Владица Станојевић.На обрасцу КГИ 2020-3 где јасно стоји: Група грађана "ДР ВЛАДИЦА
СТАНОЈЕВИЋ", Носилац листе др Владица Станојевић.
Ни овај навод из приговора није у складу са чињеничним стањем. Наиме, у тренутку
потписивања изјава бирача, у споразуму назив листе је био "др Владица Станојевић", а у
изјавама бирача назив листе је онај који је утврђен после доношења Закључка Градске изборне
комисије о отклањању недостатака. Ова чињеница јасно се види из датума када су изјаве
овераване код Јавног бележника и датума закључења другог Анекса Споразума.
Законом о локалним изборима чланом 22. прописано је да уз назив изборне листе групе
грађана подносилац одређује ближу ознаку те листе, а у назив се може укључити име и презиме
лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе.
У поступку отклањања недостатака, подносилац изборне листе је другим Анексом
споразума у потпуности изменио чл. 1 Споразума, тако што је поред означења новог назива
изборне листе: Група грађана "Др Владица Станојевић" и именовања за носиоца изборне листе
др. Владицу Станојевића, наводећи да се Група грађана образује у циљу предаје изборне листе
а „не ради учешћа на изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца за изборе расписане
26.04.2020.године“, као што је наведено у основном тексту Споразума.
Треба напоменути да се група грађана, као политички субјект, образује са циљем учествовања
на изборима са означеним временом одржавања избора, али изменом члана 1. Анекса
Споразум о образовању групе грађана, ове одреднице нема па није јасно да ли се група
грађана основа са учествовање на овим изборима.
Напомињемо да је Правни став утврђен на 60 седници свих судија Управно суда одржаној
19.03.2016.године: Споразум грађана као циљ образовање групе грађана нема означење
времена и врсте избора за које група грађана предлаже листу садржи сметњу за проглашење
изборне листе, па је изборна комисија дужна да у прописаном року од пријема изборне листе
,Закључком наложи, подносиоцу изборне листе да у прописаном року овај недостатак отклони.
Подносилац изборне листе Анексом два споразума, нису могли да мењају назив
изборне листе, након што су већ бирачи потписали изјаве којом подржавају изборну листу и
да назначи носиоца изборне листе, која по називу на изјави није одговарала називу изборне
листе у Споразуму, у коме носилац није ни назначен.
У складу са свим горе наведеним, одлучено је како је наведено у изреци овог
решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 24 часа од пријема решења.

Градска изборна комисија
Број: 013-145/20-I/01
Датум: 30.05.2020. године
Крагујевац
ПРЕДСЕДНИК,
Вукоје Радовановић, с.р.

